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Pesquisa deJSarney 
vai impor prorrogação 

BRASÍLIA — O presidente da 
Arena, senador José fiarney, anuncia
rá segunda-feira os resultados da pes» 
quisa realizada no partido sobre m 
eleições municipais de 1989, Oom base 
nesses dados, © âovern© deverá pror~ 
rogar os mandatos doe atuais preíel-
tos e vereadores « marcar para 82» 
Juntamente com m eleições gerais^ m 
pleitos municipais, 

A partir das declarardes de dirl* 
gentes arenistas e úos resultados |â 
conhecidos da pesquisa, a, pr@rr@gâ§I© 
<te mandatoi èos prefeitos ® 'wtm° 
dores em ese?elel© pâresg &§r a ènS= 
m soluça® que atenderá, a® nieitti® 
tempo, © tolereis® d© g©?êrá® ú$ pt&= 
mover a ©oineidêneia de toam m ©lei* 
eôes e © desejo de grande parte d& 
Arena de acabar com © mandato* 
tampão de dtois anos p r e i t o pelo 
pacote de -br!!» 

A coincidência das pelejes ge=> 
irais e municipais é admitida som© 
pressuposto básico na pesquisa que ® 
Arena está realizando entre os seus 
senadores, deputados federais @ esta^ 
duais, prefeitos, vereadores e mên» 
bros dos diretórios municipais ê té" 
gionais, O que se busca saber, portan* 
to, é como será feita a coincidência 
elos mandatos, e consecrftentemente. se 
haverá eIelc6?A municipais em 1980. 
Sa-be-se, de antemão oue 80 por cen
to dos deputados federais arenlstas 
§1© contra a realização do pleito mar
eado para ano que vem, conforme 
©pinaram na pesquisa. Be outro Sa
do, n.Sn M dúvidas de que @s dirigen-» 
tes partidários municipais aão, em 
?it,, r—^ m"i^ría, contra o manda* 
to-tampã© de clois anos previsto pe
lo pacote de a-briL 

Assim, há dua§ oportunidade! p&-
IA que as etelfidqg «oincManiB <m 1882 

TRIBUNA DA IMPRENSA 

ou em 89. Como ® mandato-tampá® 
já estaria afastado das cogitações 
ftrenistas, conforme declarações do lí
der Nelson Marchezan, por sua re
pulsa nas bases § m eleições de 80 
«lo gonsideradag Indesejáveis pelos 
deputados, ainda que para, escolhe? 
prefeito^ ® vereadores <&&m ml® anos 
de mandatos para que ® ©oineidêis» 
®Ia m feeáse em M. m tela alterna 
$tv& qm resta ê & prorrogação da pe^ 
mmiimú, dos atuais prefeitos e ?©=> 
mwàmm a© eaigo. 

18% n@m o governo, nem & díre-
9§0'â& Are®& admite claramente a 
Mpâtese. O senador José Sarney, pre» 
siden&e da Arena, repetiu ainda hof© 
que, somente após a divulgação âm 
sresultate <fe pesquls% se poderá to
mas1 wm, dtdsi© a sespeitoo © seere* 
tárfo-gesai d® partido, deputado Prls-
©o fto&s por sua vet* insistiu qmB 
ainda- aâ@ hê uma deeisl© fornada , 
que @ paarfcid© bus@a> definir mm© eos=. 
ciliar as aspirações de seus I&ICÍC^ÚS. 

O líder do governo na Câmara, 
Nelson Marchezan, reafirmou apenas 
que o mandato-tampfto já é uma hi
pótese afastada pelo governa Mm 
acrescentai que nada m®M têm & àr-
fer w- ftspeit© d® assunto ®s diante dia 
insistência» dos repórteres, alegou? "A 
tendência é naturalmente m buscar 
uma lórsaulÂ, Qual $ #tú'te, @n t&>: 
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